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30   
Trapper skindjakke 
i ægte lammeskind. 
Før: 3000,- 

 Nu1500,-

Det er nu 30 år siden, 
at Kenneth Sylvest overtog 
butikken i Centrumgaden. 
Det fejrer vi med nogle 
vanvittige tilbud hen over 
foråret.

HUSK
Store SylvesT

str. fra

2XL-8XL

Hele ugen 

-20% 
på overtøj 

(Henri Lloyd 
undtaget)

NÆSTE NÆSTE 
UGES UGES 
TILBUD  TILBUD  

MORGAN 
STRETCH JEANS. 
400,-  2 FOR 600,-
MORGAN
K/Æ SKJORTER
400,- 2 FOR 600,-
LINDBERGH 
POLO 
300,-  2 FOR 500,-
MORGAN KRØLFRI 
SKJORTER 
500,-  2 FOR 800,-

AF ULRICH WOLF
ulrich@ballerupbladet.dk

BANEGÅRDSPLADS: Der var en 
livlig aktivitet og summen på 
Ballerup Bibliotek torsdag ef-
termiddag, da der blev afholdt 
idemøde om den nye banegård-
plads. Men det var ikke et ide-

møde, som de plejer at være.
Denne gang var de frem-

mødte elever fra 4. klasse på 
Hedegårdsskolen, der alle hav-
de fået den spændende opgave 
at komme med ideer til, hvad 
den nye banegårdsplads, i Bal-
lerup kan bruges til. Byggeriet 
af  den store plads går i gang 

netop i disse dage og derfor var 
idemødet en oplagt optakt til 
projektet.

Elverne var allerede blevet 
introduceret til opgaven tidli-
gere på måneden, hvor de var 
ude på pladsen og måle den op 
og fik en masse fakta om plad-
sen. Samtidig var det en del af  

opgaven, at de foreslåede akti-
viteter ikke måtte være per-
manente, men mobile og mu-
lige at genbruge.

Ideerne udstilles
De var derfor klædt godt på til 
dagens udfordring, hvor de i 
to minutter skulle pitche de-

res ide for et dommerpanel be-
stående af  arkitekter og folk 
fra Ballerup kommune samt 
repræsentanter for Ballerup 
Bibliotek.

Der blev vurderet og snak-
ket og børnene havde forberedt 
sig grundigt, inden de lettere 
nervøse fik fremlagt en række 

skæve og sjove ideer.
Nu er de i alt 14 ideer blevet 

udstillet i bibliotekets Maker-
space og håbet er, at mange af  
ideerne vil blive brugt i 2019, 
når den nye banegårdsplads 
er færdig. 

 

Banegårdsplads i børnehøjde
IDEER. Elever fra 4. klasse på Hedegårdsskolen kom med friske ideer til, hvad den 
nye banegårdsplads også kan bruges til. Ideerne bliver nu udstillet.

En af de mange ideer blev fremlagt foran de skrappe dommere, så de kunne vurderes. 
Der var tydeligvis tænkt en del tanker om projekterne. Foto: Flemming Schiller

Der var lidt nervøsitet at spore, da eleverne skulle fremlægge foran 
panelet. Men når først de var i gang, så kørte det. 


